
Page | 1 

1 

ПРЕСКЛИПИНГ 

18 април 2019, четвъртък 

       VINF  10:45:01  17-04-2019  

       GI1044VI.005 

       лекарски съюз - апел - европейска организация - агресия 

        

       Съсловната организация апелира за подкрепа от Постоянния комитет на 

европейските лекари заради агресията над медици 

        

       София, 17 април /Десислава Пеева, БТА/ 

           Българският лекарски съюз /БЛС/ апелира за подкрепа от Постоянния комитет на 

европейските лекари заради продължаващата агресията над медици. Това съобщиха от 

пресслужбата на съсловната организация.  

           В писмото си от БЛС посочват, че за периода 2011 г. - 2013 г. осъдените ефективно 

за посегателство над лекар, медицинска сестра или фелдшер са били двама, а за периода 

2014 г. - 2016 г. - един. Справка в Прокуратурата за 2017 г. и за 2018 г. показва, че 

новообразуваните производства за агресивни прояви спрямо медици са били съответно 

37 и 26, допълват още в писмото си от БЛС и подчертават, че по данни на 

Министерството на здравеопазването само за първите два месеца на 2019 г. са били 

регистрирани 114 случая на вербална агресия в Центровете за спешна помощ и близо 2 

пъти повече в лечебните заведения.  

 

VINF  12:46:01  17-04-2019  

       PP1245VI.017 

       асоциация - физикална медицина - рехабилитация 

        

       Опасно е кинезитерапевтите да работят в самостоятелни практики без 

лекарски контрол според специалисти 

        

       София, 17 април /Десислава Пеева, БТА/ 

           Опасно е кинезитерапевтите да работят в самостоятелни практики без лекарски 

контрол. Това единодушно мнение беше изразено днес в националния пресклуб на БТА 

от лекари по физикална медицина и рехабилитация. Специалистите не подкрепят 

исканията на протестиращите преди дни кинезитерапевти, които настояваха да имат 

самостоятелни практики и да се създаде нов медицински стандарт, както и 

кинезитерапевтите и рехабилитаторите да имат общо название "физиотерапевти". 

           И сега кинезитерапевтите могат да са самостоятелни, но в курортните центрове, 

където работят с потенциално здрави хора, обясни д-р Татяна Ангелова, директор на 

Националната болница за рехабилитация. По думите й болен човек се нуждае от 

комплексен подход, с участието на лекар и други специалисти, за да се извърши 

физиотерапията и рехабилитацията му. В такава екипна работа се цели функционалното 

възстановяване на болния, както и избягване на неговата инвалидизация, подчертаха 

лекарите.  

           Искането за нов, отделен стандарт по физиотерапия е неоснователно, каза проф. 

Елена Илиева, началник на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация в 

Медицинския университет в Пловдив. По думите й трябва да се промени 

остойностяването на дейностите в доболничната и болничната помощ, откъдето ще се 

повиши и остойностяването на лекарския труд. 
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           Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров също изрази 

несъгласие с исканията на протестиращите кинезитерапевти и допълни, че съсловната 

организация категорично няма да подкрепи и одобри някой да има право да лекува 

самостоятелно, ако не е учил за това. Лекарите учат 10 години, припомни д-р Маджаров.   

 

   18.04.2019 г., с. 13 

 

ЛЕКАРСКИЯТ СЪЮЗ: 

 

Опасно е кинезитерапевтите да работят самостоятелно 

 

Опасно е кинезитерапевти да работят в самостоятелни практики без лекарски надзор, 

заявиха от Българския лекарски съюз. Мнението на съсловната организация бе 

подкрепено и от лекари по физикална медицина и рехабилитация. Специалистите не 

подкрепят исканията на протестиращите преди дни кинезитерапевти, които настояваха 

да имат самостоятелни практики и да се създаде нов медицински стандарт, както и 

кинезитерапевтите и рехабилитаторите да имат общо название „физиотерапевти". 

И сега кинезитерапевтите могат да са самостоятелни, но в курортните центрове, където 

работят с потенциално здрави хора, каза д-р Татяна Ангелова, директор на Националната 

болница за рехабилитация. По думите й болен човек се нуждае 

от комплексен подход, с участието на лекар и други специалисти, за да се извърши 

физиотерапията и рехабилитацията му. В такава екипна работа се цели функционалното 

възстановяване на болния, както и избягване на неговата инвалидизация, подчертаха 

лекарите. 

Искането за нов, отделен стандарт по физиотерапия е неоснователно, каза проф. Елена 

Илиева, началник на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация в Медицинския 

университет в Пловдив. По думите й трябва да се промени остойностяването на 

дейностите в доболничната и болничната помощ, откъдето ще се повиши и 

остойностяването на лекарския труд. 

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров също изрази несъгласие 

с исканията на протестиращите кинезитерапевти и допълни, че съсловната организация 

категорично няма да подкрепи и одобри някой да има право да лекува самостоятелно, 

ако не е учил за това. Лекарите учат 10 години, припомни д-р Маджаров. 

 

www.bnt.bg , 17.04.2019 г.  

http://news.bnt.bg/bg/a/ombudsmant-shche-se-sreshchne-s-protestirashchi-spetsialisti-

po-zdravni-grizhi-v-burgas 

 

Омбудсманът ще се срещне с протестиращи специалисти по здравни грижи в 

Бургас 

 

Пореден протест на специалистите по здравни грижи в Бургас. Те ще излязат пред 

сградата на местната болница за да поискат достойни условия на труд и по-високи 

възнаграждения. 

В знак на подкрепа, към тях днес ще се присъедини и националният омбудсман Мая 

Манолова. Недоволството на медиците не секва, въпреки решението на кабинета да 

отпусне допълнителни 50 милиона лева за увеличение на заплатите на сестрите. 

Обещаното стартово възнаграждение от 950 лв. за тях доведе до напрежение в сектора. 

Оказа се, че на места лекарите работят срещу по-ниска основна заплата. 

 

http://www.bnt.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/ombudsmant-shche-se-sreshchne-s-protestirashchi-spetsialisti-po-zdravni-grizhi-v-burgas
http://news.bnt.bg/bg/a/ombudsmant-shche-se-sreshchne-s-protestirashchi-spetsialisti-po-zdravni-grizhi-v-burgas
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www.bnr.bg , 17.04.2019 г.  

http://bnr.bg/horizont/post/101107815/specialisti-po-detski-bolesti-se-sreshtat-s-

ministara-na-zdraveopazvaneto 

 

Специалисти по детски болести се срещат с министъра на здравеопазването преди 

утрешния им протест 

 

Педиатрите се готвят за протест 

 

Гергана Хрисчева 

Инициативен комитет от медици от Специализираната болница по детски болести 

"Проф. д-р Иван Митев" в София ще се срещне с министъра на здравеопазването в 13 

часа, за да представи проблемите на болницата. Ако не се стигне до решение, медиците 

готвят протест пред болницата в четвъртък от 11 часа. 

Основното недоволство на медиците от детската болница e ниското заплащане и 

недостигът на медицински сестри. Лекарите настояват да отпадне лимитирането на 

хоспитализациите, което води до невъзможност за диагностика и лечение. Лимитите на 

Здравната каса водят и до невъзможност за формиране на бюджета. Медиците настояват 

също за увеличаване на цените на клиничните пътеки при лечението на деца. 

Още на 9 април лекарите от Педиатрията мислеха да подадат предизвестие за напускане, 

но решиха да протестират на 18-и април, ако не бъдат приети от министъра на 

здравеопазването. 

В петицията на лекарите има 3 основни искания. Първото е болницата да има специален 

статут. В предаването „Преди всички“ д-р Адил Кадъм – лекар в специализираната 

детска болница, обясни, че този статут ще определи независимо от Здравната каса 

финансиране. 

 „Независимото финансиране ще гарантира една по-гъвкава политика на модернизация 

в болницата, осигуряване на жизнено необходими медикаменти за децата. В никакъв 

случай не говорим за някакви изключително скъпи медикаменти. Понякога нашите 

животоспасяващи лекарства са доста евтини, просто не са налични в България. Това ще 

даде възможност и за една по-нормална политика на формиране на заплатите. Този 

статут ще осигури на болницата доста по-голяма свобода на действие“, коментира д-р 

Кадъм. 

Докато все още няма Национална педиатрична болница, повече от половината работа на 

евентуалната такава се поема от болница "Проф. д-р Иван Митев", подчерта още 

докторът и заяви категорично, че вече не могат да чакат. 

Второто искане на педиатрите е да отпаднат лимитите при хоспитализиране на деца. Д-

р Кадъм заяви, че има случаи на връщане на болни деца заради изчерпани лимити. „В 

нашата болница не сме си позволили такова нещо, правим го за наша сметка“, подчерта 

тя. По думите й преди поне е имало възможност да се преразгледат надлимитните 

пациенти и след това да се изплатят на болниците, но сега и тази възможност я няма: 

 „Имам колеги по други отделения, които връщат пациенти при налични легла. Той казва 

– ще ме уволнят, ще ме накажат или просто не мога да си го позволя. И при нас е така. 

Ние също не можем да си позволим това да става за сметка на нашите заплати, но го 

правим“. 

 „Вече стигнахме ръба, в който компромисът става за сметка на пациента – това е и 

причината за нашия протест“, категорична е д-р Адил Кадъм. Тя добави, че проблемът е 

включително и кадрови – липсват медицински сестри. Според нея основна причина за 

това е много ниското заплащане на фона на тежка работа. Заплатите на работещите в 

болницата са наполовина от заложените от Колективния трудов договор за 2018 г.: 

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101107815/specialisti-po-detski-bolesti-se-sreshtat-s-ministara-na-zdraveopazvaneto
http://bnr.bg/horizont/post/101107815/specialisti-po-detski-bolesti-se-sreshtat-s-ministara-na-zdraveopazvaneto
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“Покриваме КТД 2018 на около 52 до 60% от заложените заплати“. 

От днешната среща педиатрите очакват документ с гаранции за реален срок за това кога 

могат да бъдат изпълнени исканията им.   

 „На никого не му се занимава. Децата са приоритет по време на предизборни кампании, 

през другото време те са разход“. 

 

www.actualno.com, 17.04.2019 г.  

https://www.actualno.com/burgas/pravitelstvoto-predloji-v-universitet-prof-d-r-asen-

zlatarov-da-ima-medicinski-fakultet-news_740560.html 

 

Правителството предложи в университет "Проф. д-р Асен Златаров" да има 

медицински факултет 

 

Министерският съвет предлага на Народното събрание да се открие медицински 

факултет към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. 

Медицинският факултет се създава по предложение на ръководството на висшето 

училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и 

акредитация проект. 

Проектът предвижда в новото основно звено да се обучават студенти по специалността 

от регулираните професии „Медицина”. Обучението ще се осъществява в съответствие 

с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше 

образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „магистър“. Учебният процес ще се води от 54 

преподаватели, разпределени в 9 катедри. 

В Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще се подготвят 

лекари за нуждите на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната 

медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, 

научноизследователски институти, служби по трудова медицина. 

 

www.nova.bg , 17.04.2019 г.  

https://nova.bg/news/view/2019/04/17/247506/ 

 

Медицинските сестри готвят национален протест 

 

Планира се той да се проведе на 15 май пред Министерския съвет 

 

Медицинските сестри се готвят за национален протест - на 15 май пред Министерския 

съвет. За пореден път те ще настояват за достойно заплащане. Искат възнаграждение от 

поне две минимални работни заплати, както и увеличение на парите за нощен труд. 

А поредният протест на медицинските специалисти в Бургас в сряда беше подкрепен от 

омбудсмана Мая Манолова. Недоволството на сестри не секва, въпреки решението на 

правителството да отпусне допълнителни 50 милиона лева за увеличение на заплатите 

им. 

 

www.bnr.bg, 17.04.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101108222/arkadii-sharkov-v-zdraveopazvaneto-ima-tvarde-

mnogo-interesi-za-da-se-napravi-reforma  

 

Аркади Шарков: В здравеопазването има твърде много интереси, за да се направи 

реформа 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/burgas/pravitelstvoto-predloji-v-universitet-prof-d-r-asen-zlatarov-da-ima-medicinski-fakultet-news_740560.html
https://www.actualno.com/burgas/pravitelstvoto-predloji-v-universitet-prof-d-r-asen-zlatarov-da-ima-medicinski-fakultet-news_740560.html
http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2019/04/17/247506/
http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101108222/arkadii-sharkov-v-zdraveopazvaneto-ima-tvarde-mnogo-interesi-za-da-se-napravi-reforma
http://bnr.bg/horizont/post/101108222/arkadii-sharkov-v-zdraveopazvaneto-ima-tvarde-mnogo-interesi-za-da-se-napravi-reforma
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Трябва по-сериозна реформа, а не просто даване на пари. Това е предизборен трик. 

Дадените пари няма да решат нищо в системата, по-скоро ще задълбочат проблемите. 

Финансират се фалиращи дружества, които не могат да извършват добре своите 

функции. Секторът е толкова фин, има много преплетени интереси, че никой няма 

политическата воля да направи реална реформа“. Това каза пред БНР здравният 

икономист от Експертния клуб за икономика и политика Аркади Шарков.  

„Всяко следващо правителство пренебрегва започнатото по някоя здравна стратегия и 

започва нещо ново или предпочита да има стагнация пред това да има реално движение“. 

„През 2000 година сме „произвеждали“ около 1600 медицински сестри на година. Към 

момента имаме около 300 на година, които завършват. Стандартът в Европейския съюз 

е две сестри към един лекар, а у нас е едно към едно. Не трябва да се говори на ангро по 

повод заплатите – заради фактора големина на населеното място и заради това откъде 

идва финансирането“, каза още Шарков в предаването „Нещо повече“. 

Шарков предупреди, че държавната помощ, която беше отпусната, може да доведе до 

големи проблеми с ЕК, защото нямаме право да отпускаме държавни помощи към 

дружества.  

По думите на Аркади Шарков, в общинските и в държавните болници трябва да се въведе 

нов тип стандартизация за определяне на заплатите на медицинските сестри, да се види 

по кои клинични пътеки има приходи и дали някои болници трябва да останат със статут 

на болници. 

 

www.actualno.com, 17.04.2019 г. 

https://www.actualno.com/crime/gledat-deloto-sreshtu-petyr-moskov-za-turskite-

vaksini-news_740808.html 

 

Гледат делото срещу Петър Москов за турските ваксини 

 

На 18 април Специализираният апелативен наказателен съд ще заседава по делото срещу 

бившия здравен министър Петър Москов, предаде БГНЕС. 

Москов и заместникът му Адам Персенски са обвинени заради приетите като дарение 

през 2015 г. от Министерството на здравеопазването на Турция 100 хил. дози ваксина за 

деца "Пентаксим – 0.5 мл.” и 100 хил. дози ваксина "Хепатит Б“ – „Еувакс Б“, които не 

са разрешени за употреба на територията на България. Второто обвинение е, че на 27 

ноември 2015 г. Москов е улеснил сключване на неизгодна сделка с дружеството "Бул 

Био ЕООД за дарение на 5 000 000 дози ваксини "БЦЖ". 

Делото тръгна по същество през септември миналата година, а в началото на октомври в 

спецсъда бяха разпитани като свидетели бившите министри в кабинета „Борисов 2“ 

Ивайло Калфин – социален, Румяна Бъчварова - вътрешен, Николай Ненчев – на 

отбраната и Теменужка Петкова, която е енергиен министър и в кабинета „Борисов 3“. 

Според прокуратурата от действията на Москов тогава са настъпили вреди за 

Българското здравно министерство в размер на 325 233,87 лв., но и неимуществени 

вреди, изразяващи се в недоверие на гражданите в дейността му. Освен Москов и 

Персенски, обвиняеми по делото са още Любомир Димитров, Росен Алексиев и Юлияна 

Ценкова. 

В Специализирания наказателен съд беше разпитан и бившият шеф на Изпълнителната 

агенция по лекарствата Асена Стоименова. Тя даде подробни показания за целия законов 

механизъм, по който се извършват бартери и дарения на медикаменти. 
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